
UCHWAŁA NR 130/2017

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń będących własnością Powiatu Sejneńskiego.
Na podstawie art.32  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się minimalne stawki za wynajem pomieszczeń będących własnością Powiatu 
Sejneńskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.  Stawki określone w załączniku  nr. 1 podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji 
o średnioroczny wskaźnik cen  towarów  i usług konsumpcyjnych  ustalony w ustawie  budżetowej na 
dany rok. 

2. Stawki określone w § 1 mogą ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych rokowań stron.

3. Podczas rokowań brane są pod uwagę czynniki dodatkowe np. korzystanie z aneksu kuchennego, 
sprzętu komputerowego, dostęp do internetu i inne.

4. Kwoty  określone w załączniku do niniejszej  uchwały są kwotami  netto ( nie zawierają 
obowiązującej stawki VAT).

§ 3. Udostępnianie pomieszczeń następuje po wypełnieniu wniosku ( zał. Nr 2  ) i podpisaniu umowy . 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach określonych w § 5 Starosta Sejneński może :

1. Obniżyć wysokość stawki za wynajem pomieszczeń ,

2. Nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia.

§ 5. Obniżenie wysokości stawki za wynajem pomieszczeń lub nieodpłatne ich udostępnienie może 
mieć miejsce w przypadku organizacji spotkań kulturalnych, oświatowych, społecznych, charytatywnych, 
na rzecz mieszkańców Powiatu Sejneńskiego, nie mających na celu osiągnięcie zysku.

§ 6. Wykonanie  uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu .   

§ 7. Traci moc uchwała nr 133/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za 
wynajem pomieszczeń będących własnością Powiatu Sejneńskiego .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  
Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko................................
Romuald Witkowski.....................................
Alicja Wysocka.............................................
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz...................
Maciej Tomasz Plesiewicz............................
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Załącznik do Uchwały Nr 130/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2017 r.

L.p. Rodzaj pomieszczenia oraz adres  Minimalna stawka netto 
1. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w  Sejnach ul. Piłsudskiego 34 30 zł za godzinę 
2. Garaż ul. Łąkowa 22  103 zł za miesiąc 
3. Pomieszczenia biurowe w budynkach Starostwa Powiatowego w Sejnach 17,51 zł za m 2 za 

miesiąc 
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